Din
försäkring
på resan

Specialförsäkring för Postkodlotteriets
vinnare med medresenärer
Reseperiod: 28 april 2019 - 5 maj 2019
Moment
Vård och läkemedel
Akut läkar-/sjukhusvård
Akut tandvård
Hemtransport
Anhörigs resa till försäkringstagare
Resekostnader för att besöka nära anhörig
Olycksfall (invaliditet)
Dödsfall
Hjälpmedel vid invaliditet
Ansvarsskydd för privatperson
Rättsskydd
Överfallsskydd
Krishjälp
Evakuering
Komma i kapp resan
Avbeställningsförsäkring

Ersättning

Nödvändiga och skäliga kostnader

400 000 kr (50 000 kr för dig över 70 år)
25 000 kr
25 000 kr
5 000 000 kr
100 000 kr
500 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
30 000 kr (100 000 kr/familj)
18 000 kr

Viktig information om försäkringen
Reseförsäkringen som du erhåller ger dig ett
komplett personskydd på resan (se villkor
2010)
Moment som inte omfattas av reseförsäkringen är
följande:

Avbeställningsförsäkring
För avbeställningsförsäkringen gäller Goudas
standardvillkor C. Försäkringens grundtäckning (se villkor
2031)
Avbeställningsförsäkringen gäller med ett specialavtal där
totalt 5 personer kan avboka resan.

• Egendomsskydd och Semestergaranti
Moment som inkluderas ”extra” i Reseförsäkringen är
följande:
• Komma i kapp resan (se L.1 i villkor 2010)
Reseförsäkringen ger ett omfattande skydd för sportaktiviteter.
Reseförsäkringen gäller för personer som är bosatta och
folkbokförda i Sverige.

• Den försäkringstagare som drabbas av skadan, samt
fyra medresenärer.
För att resenären ska kunna utnyttja Avbeställningsförsäkringen krävs giltigt läkarintyg och giltig anledning till
avbeställningen.
Avbeställningsförsäkringen gäller endast vid akut sjukdom,
olycksfall eller i händelse av dödsfall. Försäkringen gäller
inte för redan kända sjukdomar. Se villkor 2031.

Gouda Alarm i Köpenhamn

Viktigt:

Postkodlotteriets resenärer får tillgång till Goudas
Alarmcentral.

Ersättning utbetalas i form av presentkort hos VING

Goudas Alarmcentral erbjuder ett unikt servicekoncept och
samarbetar med ca 55 olika alarmcentraler världen över.
Alarmcentralen erbjuder reseassistans, medicinsk assistans
och medicinska evakueringar med hjälp av läkare, psykologer och sjuksköterskor.
Alarmcentralen är bemannad med flerspråkig personal
dygnet runt, året runt och utför ca 18 000 st assistanser
per år.

och presentkortet kan inte ersättas av kontanter.

Fullständiga villkor
Villkor 2010 - Reseförsäkring
Villkor 2031 - Avbeställning

Hantering av personuppgifter för Gjensidige
Försäkring
Läs mer här

Hur gör du om du blir sjuk innan eller under din resa?
Om du blir sjuk innan avresa är det Goudas
Avbeställningsförsäkring som tillämpas.

Skadeanmälningsblankett och läkarintyg för
skadeanmälan Avbeställning & Reseförsäkring

Hur du går tillväga om du blir sjuk innan avresa.

Skadeanmälan Avbeställning – Används om du blir sjuk
innan avresa

1. Kontakta Postkodlotteriets kundtjänst för att avboka
ditt deltagande i resan. Du kommer därefter erhålla två
blanketter, en skadeanmälan och ett läkarintyg som
behandlande läkare ska fylla i.
2. Fyll därefter i blanketten ”Skadeanmälan vid
avbeställning”
3. Skadeanmälan ska skickas in tillsammans med
läkarintyget.
4. När Gouda fått in de handlingar vi behöver påbörjas
hanteringen av ditt ärende.
5. Om anledningen till avbokningen är omfattad av
försäkringen, kommer du få ett skriftligt besked av
Gouda. I samband med beslutet erhåller du ett
värdebevis som du sedan skickar in till VING för att
kvittera ut mot ett presentkort.

Om du blir sjuk på resan är det Goudas
Reseförsäkring som tillämpas.
Om du blir sjuk eller skadar dig på resan ska du kontakta
Goudas Alarmcentral eller en av Vings personal på
destinationen för att få instruktioner om hur du ska gå
tillväga.
Goudas Alarmcentral är öppen dygnet runt.
Alarmcentralen hjälper dig med hänvisning till närmaste
sjukhus och ställer ut betalningsgarantier så du ska slippa
egna utlägg. De säkerställer också att du hamnar hos en
bra vårdgivare, så att du kan känna dig trygg på din resa.

Läkarintyg Avbeställningsförsäkring - Används om du blir
sjuk innan avresa
Skadeanmälan Reseförsäkring – Används om du blir sjuk
under resan

Kontakta oss:
Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 STOCKHOLM
Tel: 08-615 28 00
E-post: info@gouda-rf.se
Gouda Alarm (24-timmars assistans)
A.C Meyers Vænge 92450 København SV
DENMARK
Tel: +45 33 15 60 60
E-post: alarm@gouda-rf.se

